Program Muzea v Šumperku, Muzea Zábřeh,
Muzea Mohelnice, Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích
a Lovecko-lesnického muzea v Úsově
www.muzeum-sumperk.cz

Červen 2018
ŠUMPERK
Stálá expozice VM v Šumperku
Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Expozice se může jako první muzejní expozice v ČR pochlubit unikátním produktem – zcela
automatickým audioprůvodcem GuidePort.
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma
Výstavní síň
Až přiletí čáp
do 26. srpna 2018
Dětský kočárek. Fenomén, se kterým se setkala nejedna generace našich předků. Na mnohých
půdách určitě dodnes leží. Zaprášený, tichý svědek nádherných emocí i dávných vzpomínek.
Výstava představuje výběr ze sbírky více než stovky historických dětských i loutkových
kočárků z let 1880–1980, které za několik desetiletí shromáždili a citlivě zrestaurovali manželé
Šormovi z Roztok u Prahy.
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 3 let zdarma
Hollarova galerie
Míry a váhy
do 8. července 2018
Kolik měří loket, jak dlouhá je stopa, jak velký je lán či jitro, jaký objem má žejdlík a kolik
váží lot? Jaké měrné soustavy byly na našem území a kdy se začala užívat jednotná metrická
soustava? Odpovědi na tyto otázky najdete na výstavě o mírách a váhách, kterou připravilo
Vlastivědné muzeum v Šumperku a která se věnuje délkovým, plošným a objemovým
jednotkám. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejrůznější odměrky, mírky nebo měřidla.
Stranou nezůstanou ani rozmanité váhy, ať již kupecké, kuchyňské, dukátové, mincíře nebo
přezmeny. V doprovodných textech se návštěvníci dozvědí, jak se v průběhu času jednotlivé
délkové, plošné a objemové jednotky jmenovaly a jaký je jejich přepočet v dnešní metrické
soustavě. Malí i velcí si mohou pomocí interaktivních her vyzkoušet vážení i měření v praxi, a
to jak v historických, tak i v současných měrných jednotkách.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 6 let zdarma

Rytířský sál
Tomáš Pospěch: Šumperák
do 24. června 2018
Projekt rodinného domu typu V, tzv. „šumperáku“, se zrodil v ateliéru šumperského
projektanta Josefa Vaňka ve 2. polovině 60. let. Stavebníci toužící po vlastním individuálním
bydlení poté stáli před Vaňkovým ateliérem fronty, aby si projekt na vysněný dům mohli
zakoupit. První „šumperáky“ vyrostly v Šumperku a okolí, velmi rychle se však rozšířily po
městech i vesnicích v celém tehdejším Československu. Fotograf Tomáš Pospěch ve svém
projektu zachytil jednotlivé realizace domu a všímá si pestré škály proměn, kterých se původní
Vaňkův návrh dočkal. Na výsledné podobě domu se totiž vždy podílela stavební zručnost
stavebníků, jejich vynalézavost a také dostupnost materiálů. Tomáš Pospěch svůj fotografický
projekt vydal ve spolupráci s historičkou architektury Martinou Mertovou v knižní podobě.
Jeho výstavní prezentace se po Praze dostává právě do Šumperka, kde fenomén „šumperák“
spatřil světlo světa.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 6 let zdarma
Krtek a jeho kamarádi v přírodě: Zvířátka z ilustrací Kateřiny Miler
28. 6. – 9. 9. 2018
Výstava, jejímž východiskem je napříč generacemi známá postavička Krtečka, představí
veřejnosti Krtka a jeho kamarády z ilustrací Kateřiny Miler. Umělkyně, která pokračuje ve
šlépějích svého otce Zdeňka Milera, vydala v roce 2017 svou zatím poslední knihu pod názvem
Krtek a zahrádka. A právě z této knihy budou na výstavě k vidění reprodukce ilustrací paní
Miler. Nicméně výstava je oborově propojena. Příchozí si mohou na výstavě porovnat
ilustrovaná zvířátka s realitou, a to prostřednictvím děl Kateřiny Miler a dermoplastických
preparátů ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku. Malí i velcí návštěvníci se seznámí
s nově vydaným příběhem o Krtečkovi a dozvědí se různé zajímavosti nejen o tomto zvířátku,
ale také o ježkovi, myšce, veverce, sýkorce, medvědovi, berušce, housence, motýlu okáčovi,
žížale, hlemýždi a koze.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma

Muzejíčko (Galerie Šumperska)
Fyzika hrou
prodlouženo do 29. června 2018
Nová výstava šumperského muzea přibližuje nejrůznější fyzikální jevy a je určena dětem i
dospělým. Lepšímu pochopení fyzikálních zákonitostí pomáhají technické hračky, jejichž
autorem je učitel Vítězslav Prokop. Návštěvníci se díky nim například dozvědí, jak funguje
magnetismus, co říká Ampérovo pravidlo pravé ruky nebo jak vzniká elektřina. Výstava je
doplněna interaktivními prvky z dílny Vlastivědného muzea v Šumperku, které návštěvníkům
názorně přiblíží jednoduché stroje. Vše je prezentováno názornou a laikovi srozumitelnou
formou. Na exponáty je sahat dovoleno!
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 2 let zdarma

Pozor, děti, poletíme!
22. 6. – 7. 10. 2018
Výstava „Pozor, děti, poletíme!“ pokračuje v sérii projektů, které názorným a interaktivním
způsobem přibližují zejména dětem různé formy dopravy u nás i v Evropské unii. Volně
navazuje na výstavy Autíčkománie a Království mašinek a stejně jako v těchto případech se na
výstavě podíleli modeláři z nejbližšího okolí, kteří reagovali na naši výzvu o zápůjčku modelů.
Díky nim si budete moci prohlédnout celou řadu jak létacích, tak i statických modelů letadel.
Jak je tomu v Muzejíčku zvykem, výstava bude plná didaktických her a aktivit, tentokrát se
zaměřením na leteckou tematiku. Nepochybně nejatraktivnější bude model pilotního kokpitu
letadla s projekcí startu a přistání. Na své si však přijdou nejen děti, výstavu jistě ocení i
milovníci letecké modelařiny.
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 2 let zdarma
Galerie mladých
Z Čech až na konec světa
do 17. června 2018
Jak již název napovídá, výstava zachycuje cestu z Čech až do anglického Land´s End. Dva
fotografové zachycují svými snímky místa v Čechách, ve Francii – hlavně v Bretani a
Normandii – a v Anglii. Kreslíř svými kresbami zachycuje stejná místa, která jsou na
fotografiích. Autorem kreseb je profesor Rudolf Malec. Fotografie pořídili Zdeněk Malec a
Evžen Malý.
Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma
Přednáška Tomáš Pospěch: Šumperák
19. června 2018 v 17 hodin
Autor výstavy, fotograf a historik umění Tomáš Pospěch, bude přímo v prostoru výstavy
vyprávět o svém projektu a cestách za ikonickými rodinnými domy socialistického
Československa, tzv. šumperáky. Přednáška proběhne v Rytířském sále.
Vstupné je 30 Kč jednotné, děti do 6 let zdarma.
ZÁBŘEH
Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea
Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma
Loutky a maňásci
do 17. června 2018
Česká rodinná loutková divadla z 20.–30. let 20. století ze sbírek Vlastivědného muzea v
Šumperku jsou nyní k vidění v zábřežském muzeu. Rodinná divadla byla fenoménem první
poloviny 20. století a výstava prezentuje kulisy, dekorace a loutky české provenience, které
byly průmyslově vyráběny. Na navrhování loutek, loutkových divadel i dekorací se podíleli
přední čeští výtvarní umělci. Loutkové divadlo s původními kulisami a dekoracemi malíře a
scénografa Karla Štapfera z roku 1928 nebo divadlo patřící ilustrátorovi Adolfu Kašparovi s
jeho originálními malovanými kulisami zaujme určitě nejen děti. Návštěvníci uvidí i tzv.
Alšovy loutky, které byly velmi oblíbené a jež vyráběla firma Antonína Münzberga v Praze.
Na výstavě nechybějí ani maňáskové loutky. Jak se vodí loutky a hraje divadlo, si mohou děti
a dospělí vyzkoušet také sami.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma

Hrátky se zvířátky
22. 6. – 23. 9. 2018
Výstava s interaktivními prvky je věnována chovu hospodářských zvířat v minulosti i dnes. Na
výstavě jsou zastoupena zvířata ze statku, např. kráva, kůň, koza či pes a kočka. Zejména
prostřednictvím zábavných her, ale i sbírkových předmětů se návštěvníci seznámí s jejich
životem, s produkty, které člověku zvířata poskytovala, nebo s tím, jak se o ně lidé starali a jak
je zobrazovali na předmětech kolem sebe. Děti si mohou vyzkoušet, jak se dojí kráva nebo jak
se pasou ovce, mohou zkusit poznávat zvířátka podle stop a mnoho jiných her a hádanek ze
statku.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 2 let zdarma
Akce:
Hrátky se zvířátky
22. 6. 2018 od 9.00 do 16.00 hod.
Výstava Hrátky se zvířátky bude otevřena stejnojmennou celodenní akcí pro děti, určenou pro
školní kolektivy a pro rodiče s dětmi. Pro malé návštěvníky bude připraveno povídání a
tvoření s tematikou domácích zvířátek a zábavné, ale i poučné hry a hádanky.
Vstupné je 30 Kč jednotné, děti do 2 let (jednotlivě) zdarma.
Minigalerie
Josef Pavlíček – Kouzlo fotografie
do 9. června 2018
Josef Pavlíček byl šumperské veřejnosti dobře znám především jako fotograf. Výstava
poodhaluje průřez jeho celoživotní tvorbou, která v současnosti není veřejnosti příliš známá.
Vystavené fotografie jsou různého žánru – portréty, situační snímky, dětské motivy, fotografie
z výstavby města, záběry s humorným podtextem a také snímky z přírody zachycující i kouzlo
zimního období.
Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma
Bradlo – Historie a současnost
14. 6. – 18. 8. 2018
Bradlo je nejvyšší hora Úsovské vrchoviny. Tento skalnatý útvar byl a je velkým lákadlem
pro poutníky, turisty a milovníky přírody. Výstava návštěvníkům odkryje jeho minulost i
přítomnost.
Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

MOHELNICE
Stálá expozice
Z dějin Mohelnicka – expozice oceněná prestižní cenou Gloria musaealis za nejlepší expozici
roku 2005
Expozice, která svými historickými předměty, pregnantními texty a nápaditým uměleckým
ztvárněním uvádí do dějů, které prožívali naši předkové. Nejstarší exponáty pocházejí z 11.
století, nejmladší dokládají vývoj města na přelomu 20. a 21. století.
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma
Pravěk Mohelnicka
Expozice představuje veřejnosti artefakty dokládající vývoj regionu od paleolitu až po 10.
století. K nejzajímavějším exponátům patří torza neolitických venuší, vzácné měděné nástroje
nebo depoty bronzových předmětů. Instalace je doplněna velkoplošnou projekcí. V prostorách
muzea je otevřena také interaktivní archeologická herna.
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma
Proměny Mohelnice II.
do 8. července 2018
Pokračování výstavy historických fotografií a pohlednic města Mohelnice, která proběhla v
roce 2012, tentokrát zaměřené především na předměstské části.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma
Akce
Mohelnická muzejní noc
V pátek 29. června se od 18.00 do 22.00 hodin uskuteční v pořadí již třetí Mohelnická
muzejní noc. V rámci programu se bude konat např. doprovodná přednáška k výstavě
Proměny Mohelnice II. a komentované prohlídky ke stálým expozicím.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma
PAMÁTNÍK ADOLFA KAŠPARA V LOŠTICÍCH
Expozice Adolfa Kašpara
Expozice představuje ojedinělou kolekci děl malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara. V podkroví
domu se nachází Mistrův ateliér s autentickým zařízením.
Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma
Pod kůží Marsya
do 14. října 2018
Ojedinělou výstavu věnovanou osobnosti akademického malíře a restaurátora Františka Sysla
s názvem Pod kůží Marsya připravilo Vlastivědné muzeum v Šumperku ve spolupráci s
Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Kroměříži, a Muzeem umění
v Olomouci. Jméno Františka Sysla je spojeno s restaurováním mimořádného díla, Tizianova
obrazu Apollón a Marsyas, které jej proslavilo po celém světě. Ve své práci se věnoval
restaurování obrazů, nástěnných maleb i sochařských děl. Mimo jiné provedl transfer čtyř
nástěnných maleb s výjevy křížové cesty z půdy kostela sv. Prokopa v Lošticích. Pro
Vlastivědné muzeum v Šumperku restauroval několik děl, například transfer nástěnné malby s
námětem piety v Muzeu Mohelnice nebo barokní plastiku Krista. Některé z nich je možné na
výstavě vidět. Výstava obsáhne i volnou tvorbu Františka Sysla, která vznikla jako protipól

jeho náročné práce. Objevují se v ní krajinomalby s náměty z okolí Loštic, Kroměříže a
Prostějova a často portréty zachycující členy rodiny.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 6 let zdarma

Máte-li zájem o komentovanou prohlídku, kontaktujte, prosím, paní Lenku Heinrichovou na emailu pamatnik.lostice@muzeum-sumperk.cz.

LOVECKO-LESNICKÉ MUZEUM V ÚSOVĚ
Návštěvníci se mohou těšit na nové, moderní pojetí expozice domácí fauny a lesnictví v 2. patře
zámku. Exponáty jsou doplněny interaktivními prvky a audiovizuální technikou. Expozice
představuje zejména totální preparáty velkých a malých druhů domácí fauny, kolekci hmyzu i
velmi atraktivní sbírku loveckých zbraní včetně zabavených pytláckých zbraní a pomůcek.
Návrh nového řešení vycházel z myšlenky obnovy muzejního charakteru instalace,
zatraktivněné současnými interaktivními prostředky. Součástí stálé expozice je také historie
zámku Úsov, další část expozice představuje unikátní sbírku loveckých trofejí z Indie a Afriky.
Okruh I. – stálá expozice Lovecko-lesnického muzea 1. a 2. patro, expozice Kolébka
lesnického školství, Hádanky pánů z Vlašimi, Strašidelný labyrint, výstavy
Vstupné: plné 100 Kč, snížené 50 Kč
Okruh II. – bude otevřen jen v měsících červenec a srpen, po domluvě také již v červnu (stálá
expozice Lovecko-lesnického muzea 2. patro, Pohádky na zámku Úsov, expozice Kolébka
lesnického školství, Hádanky pánů z Vlašimi, Strašidelný labyrint)
Vstupné: plné 100 Kč, snížené 50 Kč, děti do 3 let zdarma
Samostatné vstupné – nádvoří (Vlašimský palác, Strašidelný labyrint, expozice Kolébka
lesnického školství)
Vstupné: plné 50 Kč, snížené 25 Kč, děti do 3 let zdarma
Galerie Lubomíra Bartoše
Vstupné: plné 50 Kč, snížené 25 Kč
Po celý červen bude otevřeno od úterý do neděle od 9.00 do 18.00 hodin, časy začátku
prohlídek – 9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30, 14.15, 15.00, 15.45 a 16.30 hodin.

Výstavy instalované mimo VMŠ
Šumperk, inspirující brána Jeseníků
do 27. 6. 2018
Galerie Lapidárium, Praha, Rámová 6
Na předprázdninové období připravilo Vlastivědné muzeum v Šumperku ve spolupráci s Unií
výtvarných umělců Olomoucka a městem Šumperk výstavu výtvarníků tvořících v současnosti
v Šumperku a okolí. Výstava je instalována v Galerii Lapidárium v Praze na Starém Městě.
Svou tvorbu představují Lubomír Bartoš, Günter Hujber, Anežka a Miroslav Kovalovi, Věra

Kovářová, Dagmar Koverdynská, Jaroslav Minář, Zdeňka Rambousková, Antonín Suchan a
Petr Válek.
Vstup na výstavu je zdarma.

